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 چكیده

، مفيد آن عمربه منظور افزايش نيروگاه ، كنترلباديهاي اعتماد نيروگاهقابليت و افزايش هزينه كاهش هاياز راهيكي

به معرفي ه، لدر اين مقالذا  باشدميتوليدي  الكتريكيانرژي هاي باد و بهبود مشخصهمقدار انرژي بيشترين كردن مهار

اهداف اصلي جهت توسعه اين انرژي را  وبه لحاظ كنترلي پرداخته انرژي باد  با استفاده ازعوامل موثر در توليد برق 

سيستم غيرخطي توربين ت مطرح كردن مسأله كنترل بهينه در ابتدا به مدلسازي رياضي سپس به جه كنيم.معرفي مي

،آنها را توصيف كرده سازي معادالت سيستم توربين باديپس از خطي پردازيم وهاي مختلف توربين ميبادي و قسمت

 بخشيم.ميكنترل كننده بهينه بهبود استفاده از و مدل توربين بادي را با 

 

 یدیکلمات کل

 ،انرژي نوده بهينه، كنترل كننده فضاي حالتير،كنترل كننتوربين بادي سرعت متغ

 

 مقدمه .1

اي مشکكل جلکوه به علت ماهيت تغيير پذيري سرعت باد با زمان، كنترل سيستم غير خطي توربين بادي مسأله

نيکز موجکا اعمکال ورودي كکامالر غيکر  هکانمايد. زيرا، عالوه بر تغييرات دائم سرعت باد، مسأله برش باد توسط پکرهمي

، اولين دليکل ايکن . طراحي سيستم كنترلي براي توربين بادي يک مسأله پيچيده است[1]شوديكنواخت به سيستم مي

باشد. از طرف ديگر غيکر هاي به هم پيوسته ميچند خروجي با پارامتر -است كه توربين بادي يک سيستم چند ورودي

هکاي سيسکتم متغييکرهکاي فيزيكکي حکاكم بکر هاي آن و قيدهاي موجود در وروديقطعيتخطي بودن سيستم و عدم 

تم ناپايکدار را پايکدار كکرد و تکوان سيسکاگرچه با فيدبک حالکت مکي. [2]سازدي يک كنترلر مناسا را مشكل ميحطرا

قرارداد، ليكن به داليلي بررسکي بيشکتر و مطالعکه سيسکتم هکاي كنتکرل بهيکه خطکي  sها را در هر نقطه صفحه قطا

هاي حلقه بسته در توصيف رفتار مطلوب مورد نظکر طراحکي نخست آن كه، تعيين مكان قطارسد. ضروري به نظر مي

خ دينکاميكي تکر شکدن پاسکاز مبکد،، سکري هاي حلقه بسکته دورري دشوار است. انتخاب موقعيت قطابسيار مهم و ام

هاي حلقه بسته سيستم مبد، (  سيگنال هايتر كردن پاسخ ) دورتر كردن قطا سيستم را به همراه دارد. ليكن، با سري

                                                 
 (FPGMمهندس ارشد نیروگاه فارس ) -1
 مهندس ارشد برق فارس -2
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هاي حلقه بسته به مين كنترلي نخواهند بود. اگر قطاهاي سيستم قادر به اجراي فراكنترل بزرگ شده و عمومار محرک

شوند يا به عبارت ديگر اشباع گردنکد،رفتار  هاي كنترل از حدهاي فيزيكيز سيگنالردند كه باعث تجاوگيابي اي جاگونه

ديناميكي حلقه بسته مشابه رفتار پيش بيني شده با تحليل خطي نبوده و حتکي ممكکن اسکت كکه رفتکار حلقکه بسکته 

نويز است كه معمکوالر له سيستم واقعي ناپايدار گردد. دليل ديگري كه براي محدود كردن سرعت پاسخ وجود دارد، مسئ

توان به سرعت دلخواه حلقه بسته و اندازه هاي حلقه بسته، ميهمراه است. با انتخاب بهينه قطا هاي بهره باالبا سيستم

 قابل قبول سيگنال كنترلي دست يافت. 

هاي چند ورودي و چند خروجي روش جايکابي قطکا بکا فيکدبک حالکت، مکاتريس بهکره هم چنين، در سيستم

ال مطکرح ؤس. در واق ، نشان داده شد كه اين ماتريس نايكتا است. در اين جا [3]كندفيدبک حالت خاص را تعيين نمي

تکوان هاي فيدبک مکياز چه الگوريتمي براي تعيين بهرهخواهد شد كه از كدام بهره براي جايابي قطا استفاده گردد و 

باشد، زيکرا عکالوه بکر  تواند سودمندهاي حلقه بسته ميجايابي قطا لي، اين آزادي عمل دراستفاده كرد؟  از ديدگاه عم

تکوان بکراي توان به اهداف ديگري نيز همانند جايابي ساختار ويژه دست يافت. از كنترل بهينکه، مکيها ميجايابي قطا

 هاي چند متغيره استفاده كرد. عيين ماتريس فيدبک حالت در سيستمت

 

 سازی مسئله کنترل بهینه  فرموله .2

 سيستم خطي داده شده با معادالت حالت زير را در نظر بگيريد. 

 (1)      t Ax t Bu tx   

اگر بخواهيم مسئله پايدار سازي و به صفر رساندن بردار حالت اين سيستم را از هر حالکت اوليکه غيکر صکفر بکا 

بسياري براي بيان سرعت صفر شدن حالکت وجکود دارنکد. يکک معيکار حداكثر سرعت ممكن در نظر بگيريم، معيارهاي 

 گردد. . كه به صورت زير بيان مي[3]است سودمند، معيار انتگرال درجه دوم

(2)    
1

0

t

T

t

J x t Qx t dt  

مقياسي از ميزان انحراف حالت در  𝑥𝑇(𝑡)𝑄𝑥(𝑡)است. كميت يک ماتريس متقارن معين غيرمنفيQكه در آن، 

ا وزنکي اسکت ناميده شده و اين ماتريس، نشان دهنده اهميت ي ماتريس وزنيQ. ماتريس [3]از حالت صفر است tزمان 

,𝑥2خطاي سيستم را نشان داده و  𝑥1شود. براي مثال، فرض كنيد كه هاي حالت داده ميكه به هر يک از مؤلفه … xn 

 مشتق هاي متوالي آن را نشان دهند. 

 

توان ماتريس وزني را به صورت زيکر هاي آن مهم نباشد، ميصفر كردن خطا باشد و رفتار مشتق اگر هدف اصلي

  .انتخاب كرد

(3) 

1 0 0

0 0 0

0 0 0

Q

 
 
 
 
 
 

 

 .كه صورت درجه دوم زير را خواهد داد

(4)      T 2

1t Qx t x tx  

𝑥2(t)ليكن ممكن است انتخاب باال به سيستم كنترلي بيانجامد كه در آن سرعت  = ẋ(t)تکر از مقکدار ، بزرگ

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

 ، يعني آن كه[4]مطلوب باشد. براي محدود كردن سرعت، انتگرال شاخص عملكرد بايد اين متغير را نيز شامل شود

(5)        T 2 2 2

1 2t Qx t x t c x tx   

 و يا 

(6) 

2

1 0 0

0 0

0

0 0 0

c
Q

 
 
 
 
 

 

 

 

به هدف طراح سيستم بستگي دارد و يكي از پارامترهاي كنترل است. Qبنابراين، بديهي است كه انتخاب          

,𝑡0]از حالت صفر در گستره زماني  𝑥(𝑡)( معياري براي انحراف انباشته شده2انتگرال معادله ) 𝑡1]  است. فرض كنيد

 .[4]كه معادله خروجي سيستم به صورت زير باشد

(7)    y t Cx t 

-( بدين صورت اصالح مکي2اگر بخواهيم خروجي را در حداقل زمان صفر كنيم، شاخص عملكرد معيار معادله )

 :[4]گردد

(8)    
1

0

t

T

t

J y t Qy t dt  

معادلکه ( معادل 2شود كه معادله )ين مثبت است. به سادگي مشاهده ميماتريس وزني متقارن مع �̅�كه در آن، 

 .[3]( داريم7( است، زيرا با استفاده از معادله )8)

(9)        
1 1

0 0

t t

T T

t t

y t Qy t dt x t Qx t dt  

 كه در آن

(10) TQ C QC 

نهايت بزرگ ورودي روبرو اي بيه، با مشكل دامنه(2معيارهاي ) ي سيستم با حداقل سازيتعيين ورودي بهينه

 .[4]كنيم. بنابراين خواهيم داشتاين مسئله ورودي را نيز وارد شاخص عملكرد ميخواهد شد. براي جلوگيري از 

(11)          
1

0

t

T T

t

J x t Q t x t u t Ru t dt    

ماتريس وزني متقارن معين مثبت است. با وارد كردن دومين جمله، حداقل سازي شاخص عملكرد Rكه در آن، 

ورودي را كاهش خواهد داد. اهميت نسکبي دو جملکه در شکاخص عملكکرد توسکط  هاي( دامنه11داده شده با معادله )

 گردد. تعيين مي Q,Rماتريس هاي 

تا حد امكان نزديک صکفر كنکيم،  اي برخوردار باشد و بخواهيم آن رانيز از اهميت ويژه 𝑥(𝑡1)اگر حالت نهايي 

 .[4]ت زير اصالح كرد( را با جمله سومي به صور11توان معيار داده شده با معادله )مي

(12)            
1

0

1 1

t

T T T

t

J x t Qx t u t Ru t dt x t Sx t     

 ماتريس وزني متقارن معين غير منفي است. S كه در آن 

,𝑆هاي درباره كليه ماتريس Qمالحظات باال در رابطه با ماتريس وزني  �̅�, 𝑅  .بدين معني كه بکا نيز صادق است
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 هاي متناظر تأكيد كرده و يا بالعكس. توان بر اهميت بعضي از مؤلفهمي هاانتخاب مناسا آن

𝑡0براي  𝑢(𝑡)مسئله تعيين ورودي  ≤ t ≤ t1  كه شاخص عملكرد داده شده را حکداقل كنکد، مسکئله كنتکرل

 بهينه خطي تغيير ناپذير با زمان است.

 

 سرعت روتور توربین بادیمدل حالت توصیف  .3

اسکت كکه  نيکمکدل، فکرض بکر ا نيکا يرا. باست سرعت روتور حالتشامل  يمورد بررس يمدل خط نيترساده

 كسکاني غکهيتهکر  pitchهيکزاو ،روتکور pitchمجموعه در ) است pitch(δβ) هيكنترل اغتشاش در روتور زاو يورود

فکرض  زيکن نيکا.است (δw)روتور  سکيد يسرعت وزش باد بر رو كسانمولفه ياغتشاش در اغتشاش، يو ورود (.است

 .شده است يريكنترل اندازه گ گناليشده كه سرعت روتور س

 .[3]در نظر بگيريم (14(و)13معادله )حال اگر مدل خطي توربين بادي را به صورت 

(13)  Dx Ax Bu Γu   

(14)  Dy Cx Du Eu   

برابکر صکفر  Eو  Dبيانگر ميزان كنترل خروجي است كه در اين بررسي  yبيانگر حالت برداري و  xكه در اينجا 

 .[5]ترتيا بيانگر ماتريس حالت و ماتريس كنترل گين ورودي هستنده بB و Aدر نظر گرفته شده همچنين 

(15)  1x δΩ 

 .[5]بصورت زير است1Xاغتشاشي روتور سرعت چرخش مدل با  نيا يحالت برا يمعادله فضا

(16)  1

rot rot rot

y ζ α
x δβ δω

I I I

 
   
 

 

(17)    1y x 

منهکاي اغتشکاش سکرعت 𝑋1 برابر است بکا  x ، ( 14( و )13حالت با معادله ) يدر مقايسه اين با فرم كلي فضا

منهاي اغتشکاش   δβمساوي با  uشده اغتشاش سرعت روتور كه  منهاي ميزان اندازه گيري 𝑋1برابر است با  yروتور و 

Aباد ) جزء يكنواخت بر روي ديسک روتور(، و  =
γ

Irot
اينرسي چرخشکي كکل   Irotو  [5]بيانگر ماتريس حالت است 

 روتور حول محور است.

 ΩT aero ∂/يکا) ∂ T aero/  ∂1مشتق جزئي گشتاور آيروديناميكي روتور با توجه به سرعت روتور  yپارامتر

B/  زايش ورودي . ماتريس كنترل اف[5]است(   ∂ Irot است، كه در آنϛ  مشتق جزئي گشتاور آيروديناميكي

= Γاختالل  افزايش ورودي ماتريس.[5]است ∂ δ∂ /T aeroروتور با توجه به زاويه روتور 
α

Irot
 α اسکت كکه در آن  

 .[6]باشدمي∂ w ∂  /T aeroنشان دهنده مشتق جزئي گشتاور آيروديناميكي روتور با توجه به سرعت باد

(18)  

˙

1

˙

2

˙

3

1

x1 / α /
0  

2 0 0
1

3 0 0

   

d

rot rot rot

rot rot

d d

gen gen gen

Cy Cd

I I IX
I I

Kd Kd
X x w

C C
x

X I I I





  
  
        
        

                           
   

  

 

𝑋فضاي حالت مرتبه اول است، با   ( 18ي )معادله = [
𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑌و     [ = 𝑋3  هاي ورودي كنتکرل مشکابه . داده
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 .=wσ[7] UD،  ختاللا يورود و ،∂Uδ=كه داريم، 

 .داريم (1)براي مدل توربين بادي در نظر گرفته شده به صورت جدول 

 مدل توربین بادی:  1جدول 
Horizontal axis, upwind rotor, teetering hub Turbine Type 

2 Number of Blades 
42 rpm Rotor Speed 

Full span blade pitch control Power Regulation 
Active yaw drive Yaw Configuration 

43.3 m Rotor Diameter 
36.6 m hub-height Height 

0°per-cone Coning 
4°shaft tilt Tilt 

 

 سیستمكنترل کنندهبهینهتوربینبادیسازینتایج شبیه .4

( آورده شده كه شامل توربين بادي و كنترل كننده 1)شكل شماره دياگرام كلي كنترل كننده مورد استفاده در 

 .است(3)شكل شماره  توربين بادي در محيط متلا به صورت كنترل مدل در نظر گرفته شده براي شود.بهينه مي

 

 
 یدیاگرام سیستم کنترل:  1شكل 

 ( آورده شده.2مشخص شده است در )شكل شماره  P( با نام 1دياگرام توربين بادي كه در )شكل شماره 

 

 
 

 کلیدی از نقشه الكتریكی توربین بادیدیاگرام :  2شكل 
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 مدل توربین بادی:  3شكل 

آورده  (4)شكل شکماره ابتدا در سيستم حلقه بسته كنترل كننده بهينه را مورد استفاده قرار داديم كه نتايج در 

 شده است.

 
 حالت سیستم حلقه بسته با کنترل کننده بهینه: 4شكل 

-يدار نيست امّا به سکرعت پايکدار مکيمشخص است سيستم در لحظه شروع پا (4)شكل شماره همانطور كه از 

-مشکاهده مکي( 4)شكل شکماره خروجي كنترل كننده بهينه را در  R( و تغيير مقدار 11)حال با توجه به معادله شود.

 .رسدي ميپايداربا سرعت بيشتري به سيستم  Rكنيد. همانطور كه از شكل مشخص است با افزايش مقدار 

-هاي سيستم توربين بادي مشاهده ميتاثير تغييرات ضرايا كنترل بهينه را بر روي حالت (5)شكل شماره در 

كنيد همانطور كه مشخص است با زياد شدن ضرايا خروجي داراي پايداري بيشتري شده است امّا اين افزايش تا جايي 

قابل قبول است كه خود موجا ناپايداري سيستم كنترلي نشود. ما با در نظر گرفتن تاب  هزينه توانستيم مقکدار بهينکه 

 ي كنترل كننده بهينه بدست آوريم.اين ضرايا را برا

با ضرايا بهينه شده توانسته نسبت به حالکت مشخص است كنترل كننده بهينه (6)شكل شماره نطور كه از هما

 و تنش كمتري به سيستم وارد كند. برسدبسيار سريعتر به حالت پايدار حلقه بسته 

 
 های سیستم توربین بادیتاثبرات تغییر ضرایب کنترل بهینه بر روی حالت :  5شكل 
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 مقایسه کنترل بهینه و کنترل کننده فیدبک حالت:  6شكل 

  

 نتیجه گیری .5

 گي استحصکالبهينه ميزان بين ستد و داد كهباعث شده  پيشنهادي روشگونه كه از نتايج مشخص است همان

 كنتکرل قابکل و شکده فرمولکه توان، وكيفيت سيستم استرس مكانيكي آن با متناسا و گشتاور نوسانات ميزان ،باد توان

 داشکته سکرمايه برگشکت زيکاد بکا خکوبي تواند كاربرد مي شود تركيا اقتصادي مالحظات با روش اين چنانچهشود كه 

 بهبکود از ناشکي سکود افکزايش درمقابکل را بهينکه سکرعت دقيکق نكردن تعقيا از ناشي ميزان هزينه اگر درواق  .باشد

نسبت به پيشنهادي  شويم كه روشبگيريم متوجه مي درنظر مكانيكي هاياسترس وكاهش توان وكيفيت توان نوسانات

در ضکمن كنتکرل كننکده  .و كنترل كننده فضاي حالت، عملكرد بهتري دارد PIDهاي معمولي ديگر مثل كنترل كننده

 بهينه نسبت به كنترل كننده فيدبک حالت توانسته كنترل بهتري انجام دهد.
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